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 BAB I   

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna 

dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk 

mendanai kegiatan pemerintah pusat dan  daerah dalam periode mendatang 

dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.  

Menurut PSAP No.2 paragraf 1 “Tujuan standar Laporan Realisasi 

Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi 

Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.” Paragraf 2 

“Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi 

dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan 

realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah 

disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. “      

Setiap Negara memiliki standar akuntansi sebagai acuan dalam 

pembuatan laporan keuangan. Sesuai amanat undang-undang yaitu Pasal 5 

ayat (2) UUD 1945, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan 

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setelah mengalami proses 

yang panjang, Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) yang telah lama 

dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi 
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Pemerintahan (PP SAP) dan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005.  

Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi sektor publik memiliki kaitan 

erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada dominan publik yang 

memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau 

bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan 

pemerintahan (Pemerintahan Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), 

perusahaan milik Negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, 

universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM). Dilihat juga oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, 

budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara 

pandang, dan definisi. Sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang 

aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi 

kebutuhan dan hak publik.   

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memberikan 

kemudahan kepada pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka 

dari itu penyusunannya harus mengacu pada PSAP. Penerapan PSAP harus 

dilaksanakan agar ada kesamaan akuntansi di semua pemerintahan wilayah 

Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan 

PSAP No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan dalam 

Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan 

atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah disebutkan pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah yang memerintahkan untuk memeriksa apakah laporan 
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keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan 

catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang 

terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan 

disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta tepat waktu.  

Menurut mardiasmo (2011:61) “Anggaran adalah pernyataan yang 

hendak di capai selama periode waktu ter tentu yang dinyatakan dalam ukuran 

financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk 

mempersiapkan suatu anggaran”.  

Defenisi  anggaran menurut Ikhsan (2009:173)  adalah perencanaan 

manajerial untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan 

keuangan. Anggaran menjadi alat bagi manajerial yang menjamin perolehan 

terhadap tujuan-tujuan organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu 

acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari. 

Anggaran menurut M. Nafarin (2012:179) adalah rencana manajemen, 

dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-

langkah positif untuk merealisasi rencana yang telah disusun. 

Dalam Pasal 1 ayat (2) PP No.71 Tahun 2010 menyatakan, Akuntansi 

adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta 

penginterpretasian atas hasilnya. 

Pada dasarnya akuntansi pemerintahan merupakan suatu prosedur 

akuntansi yang telah disusun sedemikian rupa yang tujuannya untuk 
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memantau proses pelaksanaan anggaran sehingga dapat diketahui mulai dari 

penciptaan anggaran tersebut sampai pada penggunaannya. Dalam PP No.24 

Tahun 2005 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah 

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 

pengumpulan data,pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan 

dari operasi keuangan pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah 

menkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang 

terjadi di badan pemerintah. 

Pada dasarnya akuntansi pemerintahan merupakan suatu prosedur 

akuntansi yang telah disusun sedemikian rupa yang tujuannya untuk 

memantau proses pelaksanaan anggaran sehingga dapat diketahui mulai dari 

penciptaan anggaran tersebut sampai pada penggunaannya. 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, sesuai Peraturan Daerah 

Provinsi Riau nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau 

sebagai Perangkat Daerah yang menangani Ketahanan Pangan di Provinsi 

Riau, dan Peraturan Gubernur Riau nomor 73 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Riau. (www.diskepang.go.id) 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan suatu gambaran atau 

tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi 

perekonomian daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh 

http://www.diskepang.go.id/
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DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran memiliki fungsi 

otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Jumlah 

pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang 

terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. 

Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah 

ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan 

merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja 

tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. 

 

Diagram diatas menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau sampai dengan tahun 2015 menurun 

dibandingkan tahun 2014, dengan nilai realisasi pendapatan mencapai 

Rp6.910,63 miliar, nilai realisasi pendapatan hanya mencapai 93,30 persen dari 

alokasi anggaran. Sedangkan nilai realisasi belanja mencapai Rp.5.542,62 

miliar atau nilai realisasi belanja tersebut hanya mencapai 77,83 persen dari 
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alokasi anggaran. Nilai realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2015 

ini merupakan nilai realisasi terendah dalam tiga tahun terakhir. 

Dilihat dari selisih anggaran dalam 3 tahun terakhir, Nilai Realisasi 

APBD Provinsi Riau mengalami surplus hingga Rp.1.368,01 miliar pada tahun 

2015. Sedangkan pada alokasi anggaran, terjadi defisit sebesar Rp.562,75 

miliar pada tahun 2013, namun hingga tahun 2015 terus mengalami surplus 

hingga Rp.282,37 miliar. (www.riau.go.id ; 2018)  

Sedangkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada tahun 

ke tahun mengalami surplus dengan tingkat anggarannya menurun setiap tahun. 

pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Sehingga titik terendah anggaran mencapai 

Rp. 18,885,125,504.00 dari tahun 2015 dengan total biaya yang di anggarkan 

sebesar Rp. 26,076,010,249.00. Ini bukan penurunan dalam jumlah sedikit, 

dengan selisih anggaran sebesar Rp.7,190,884,740.00 di langsir dari dinas 

ketahanan pangan Provinsi Riau. Dinas ketahanan pangan tidak mempunyai 

PAD atau pendapatan asli daerah. Pendapatan hanya di peroleh dari APBD 

provinsi Riau.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PSAP 

NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS 

KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU”. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

http://www.riau.go.id/
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Melalui uraian diatas dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk 

mengangkat suatu permasalahan yaitu “Apakah  Laporan Realisasi Anggaran 

pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah disusun dan disajikan 

sesuai dengan PSAP No.02 tentang laporan realisasi anggaran?’ 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Laporan 

Realisasi Anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP 02 tentang 

laporan realisasi anggaran. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah:  

a. Bagi peneliti 

Dapat menjadi bahan yang berguna bagi peneliti untuk mengembangkan 

pengetahuan serta sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Akuntansi DIII Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

b. Bagi akademisi  

Bagi pihak akademik diharapkan dapat memberikan informasi dan 

referensi perpustakaan serta sebagai bahan rujukan penelitian yang sama 

dimasa yang akan datang, serta mampu memberikan pengetahuan kepada 

akademisi mengenai laporan realisasi anggaran.  

c. Bagi Praktisi  
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Dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam proses 

pengambilan keputusan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau 

khususnya dalam hal kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaporan 

keuangan/realisasi anggaran. 

d. Bagi pihak lain 

Untuk memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang laporan realisasi 

anggaran yang di sajikan oleh dinas ketahanan pangan provinsi Riau 

 

1.5 Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru, dengan objek penelitian 

pada Dinas Ketahanan Pangan Pangan Provinsi Riau yang beralamat 

kantor di Jl. Kuantan Raya No 27 Pekanbaru Provinsi Riau. 

 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah: 

a. Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang telah diolah oleh 

perusahaan antara lain sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, aktivitas perusahaan, laporan anggaran dan realisasinya 

yang diperoleh dari bagian personalia dan umum. 

b. Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan wawancara secara langsung dengan responder yang ada 

kaitannya dengan objek penelitian dalam rangka memperoleh data 

sekunder. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dan pengumpulan data yang di lakukan peneliti adalah: 

a. Observasi, yaitu penulis mengadakan penelitian terhadap objek 

penelitian dilokasi penelitian guna memperoleh data dan informasi. 

b. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara langsung kepada 

pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Dokumentasi, yaitu berupa file-file, dokumen atau modul dari 

perusahaan yang dapat dijadikan pedoman, acuan dan bukti-bukti 

yang berkaitan dengan penulisan ini. 

4. Analisis Data 

 Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

data yang telah diperoleh dikumpulkan dan dianalisa kemudian 

dibandingkan dengan teori-teori yang secara relevan selanjutnya diambil 

suatu kesimpulan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah menganalisis setiap masalah, penulis akan 

menguraikan sistematika pembahasan yang merupakan suatu gambaran 

mengenai pembahasan penyusuan dan perincian isi dari paper ini secara garis 

besar pembahasan dan penyusunan paper ini dibagi dalam 4 bab yaitu sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 
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Dalam Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM 

Dalam Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Riau meliputi; sejarah singkat 

perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, dan aktivitas di 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau 

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Dalam Bab ini akan  membahas tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan pengertian anggaran, laporan realisasi anggaran, penerapan 

PSAP No. 2 tentang realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Riau, kemudian dianalisa secara deskriptif 

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

BAB IV PENUTUP 

Dalam Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah 

dirangkum dari hasil penelitian terhadap Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Riau dan saran yang bermanfaat yang ditujukan bagi    

perusahaan.  


